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 ضعيف: الحديث المضطرب 
املضطرب هو ما روي من : يف االقرتاحوقال •

وجوه خمتلفة وهو أحد أسباب التعليل عندهم وموجبات الضعف 
 اهـ.للحديث

و يف املنت أواالضطراب قد يقع يف السند : •
 .واملضطرب ضعيف إلشعاره بأنه مل يضبط. إما من راو واحد أو رواة

يوجب ضعف احلديث إلشعاره بعدم واالضطراب : •
 .الضبط

موجب ضعف احلديث إلشعاره واالضطراب : •
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 تعريفات مهمة في علم الحديث

 ضعيف: الحديث المضطرب 1.

 مراتب علماء الحديث2.

 أهل التصحيح والتضعيف3.



 :مراتب علماء الحديث
هو من يروي احلديث بسنده سواًء كان عنده علم به ام  : الُمسِند

 .ليس له اال جمرد الروايه 
لة من متون االحاديث وعمع كتباً ل جم حص  هو من :  ثالمحد  

متعددة من كتب احلديث وعرف االسانيد والعلل واعماء الرجال 
 .قيل هو من حفظ عشرة ءاالف من األحاديث.واشتغل بذلك 

من احلديث  رةمستكث  هو من توسع حيت حفظ جلة :  الحافظ
وتراجهم  حواهلمأ  وحفظ الرجال طبقة طبقة حبيث يعرف من 

 .كثر مما ال يعرف أ  وبلداهنم 
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 أهل التصحيح والتضعيف3.



 أهل التصحيح والتضعيف
 :ديثاحليف ألفيته يف علم قال •

 ومن مصن ف جبمعه َي مص      ***وخذه حيث حافظ عليه نص 
ومن ألفاظ الناس يف معىن احلفظ قال : قال

ومما روي يف قدر حفظ احلفاظ : "اهـ، مث قال " اإلتقان: "احلفظ
انتقيت املسن د من سبعمائة ألف حديث : قال 

أ حفظ مائة :  وقال : "اهـ، مث قال " ومخسني ألف حديث 
ألف حديث صحيح، ومائيت ألف حديث غري صحيح، وقال 

صن فتم هذا املسن د  الصحيح  من ثالمثائة ألف حديث : 
 .اهـ "مسموعة
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 ومن مصنف جبمعه َيص    ***وخذه حيث حافظ عليه نص 
ومن ألفاظ الناس يف معىن احلفظ قال : قال

ومما روي يف قدر حفظ احلفاظ : "اهـ، مث قال " اإلتقان: "احلفظ
انتقيت املسند من سبعمائة ألف حديث : قال 

احفظ مائة :  وقال : "اهـ، مث قال " ومخسني ألف حديث 
ألف حديث صحيح، ومائيت ألف حديث غري صحيح، وقال 

صنفت هذا املسند الصحيح من ثالمثائة ألف حديث : 
 .اهـ "مسموعة





 أهل التصحيح والتضعيف
ت ب تم ع ن  ر سموِل الل ِه ص ل ى الل هم ع ل ي ِه : و ق ال  : قال ك 

ا م ا ض م ن تمهم ِكت اب   ِديٍث، انـ ت خ ب تم ِمنـ ه  و س ل م  مخ  س ِمائ ِة أ ل ِف ح 
 .السُّن نِ 
خ لِ  و ق ال   ك ان  ال و اِحدم ِمن  احل مف اِظ َي  ف ظم مخ  س ِمائ ِة : يف ال م د 

 .أ ل ِف ح ِديثٍ 
رمهم  ِق أ ن  أ ب ا سمِئل  : و ق ال  غ يـ   زمر ع ة  ع ن  ر جمٍل ح ل ف  بِالط ال 

؟ ق ال   ، مثم  ق ال  : َي  ف ظم ِمائـ يت   أ ل ِف ح ِديٍث، ه ل  َي  ن ثم ف ظم ِمائ ة  : ال  أ ح 
ن س انم سمور ة  قمل  همو  الل هم أ ح ٌد؛ و يف  أ ل ِف ح ِديٍث ك م ا َي  ف ظم اإل ِ

ِائ ِة أ ل ِف ح ِديثٍ  مث  اك ر ِة ث ال   .ال ممذ 





 أهل التصحيح والتضعيف 

 .هم الحفاظ ال غيرهم
والحديث المضطرب 

 ضعيف عند علماء الحديث
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 حديث الجارية

 من الحفاظ من ضعفه منهم من أقر بصحته مع التأويل

 أقوال الحفاظ في حديث الجارية



 حديث الجارية

 منهم من أقر بصحته مع تأويل

معنى غير على  “أين” -
 المكان

معنى على  “في السماء” -
 غير المكان

 من الحفاظ من ضعفه

 لسبب االضطراب

 لسبب مخالفته المتواتر

 أقوال الحفاظ في حديث الجارية



 حديث الجارية

 منهم من أقر بصحته مع التأويل

 الحافظ النووي

 الحافظ السيوطي

 الحافظ ابن الجوزي

 من الحفاظ من ضعفه

 الحافظ ابن حجر العسقالني

 الحافظ البيهقي

 الحافظ تقي الدين السبكي

 الحافظ السرخسي

 ...وغيرهم

 أقوال الحفاظ في حديث الجارية



أن عدًدا من أحاديِث مسلٍم رد ها علماء الحديث وذكرها المحدثون في  : فالجواب
 :كتبهم

ضعفه احلافظ السيوطي يف )، إن أبي وأباك في النار: حديث أن الرسول قال لرجل1.
، وتكمِلم يف 444، 2/402املدرجة يف احلاوي للفتاوي " مسالك احلنفا يف والدي املصطفى" رسالته

 (.راويه انظر حاشية السندي على ابن ماجه
رّده البخاري )، حديث إنه يُعطى كل مسلٍم يوَم القيامة فداًء له من اليهوِد والنصارى2.

 (.”التاريخ الكبري"البخاري  أعل ه يف 
صليُت خلَف رسول اهلل وأبي بكر وعمر فكانوا ال يذكرون بسم : حديث أنسٍ 3.

ضعفه الشافعي وعدد من احلفاظ فتح الباري شرح صحيح البخاري البن )، اهلل الرحٰمن الرحيم
 (.رجب احلنبلي، والسنن للبيهقي

 سيأيت بيانه: ضعفه بعض احلفاظ : حديث الجارية 4.

وكلُّ ما  فإن قيل كيف تكون رواية مسلم مردودًة مع إخراج مسلٍم له في كتابهِ 
 رواُه مسلٌم موسوم بالصحة ؟ 



 حديث الجارية
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معنى غير  أينلقبول 
 المكان
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 لسبب مخالفته المتواتر

 أقوال الحفاظ في حديث الجارية



 اضطراب حديث الجارية وتضعيف الحفاظ له
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 مخالفته اإلجماع إن أخذ على ظاهره3.

:من الحفاظ من رد هذا الحديث لعدة أسباب وهي  



‘ ’

‘ ’
‘ ’
‘ ’ 
•‘ ’



 االضطراب 



‘ ’

‘ ’
‘ ’
‘ ’ 
•‘ ’



 االضطراب 



‘ ’

‘ ’
‘ ’
‘ ’ 
•‘ ’



 االضطراب 



‘ ’

‘ ’
‘ ’
‘ ’ 
•‘ ’



 االضطراب 





‘ ’

‘ ’
‘ ’
‘ ’ 
•‘ ’



 الضعف



 حديث الجارية وأقوال الحفاظ فيه

 االضطراب 1.

 مخالفته الحديث المتواتر 2.

 مخالفته اإلجماع إن أخذ على ظاهره3.



 .  هذا الحديث يخالف الحديث المتواتر الذي رواه خمسة عشر أو ستة عشر صحابياً 1.

حتى ”: عليه السالم وهذا الحديث المتواتر الذي يعارض حديث الجارية فيه قوله 2.
هذا الحديث معناه أنَّه ال يحكم بإسالم “ يشهدوا َأن الَّ ِإله إالَّ اهلل وأنِّي َرُسوُل اهلل

 . الشخص إال بالشهادتين
سالم الجارية التي جاء ِبها صاحبها لِ وحديث الجارية فيه أنَّ الرَّسول اكتفى بالحكم  3.

، في هذا الحديث أنَّ  ليمتحنها الرَّسول ليعتقها إن كانت مؤمنة بأنَّها قالت في السَّماء
:  ، قال رسول اهلل: من أنا قالت: ، قال في السَّماء: ، قالت أين اهلل: الرَّسول قال لها

 . أعتقها فإنَّها مؤمنة
، وبين هذا الحديث وبين الحديث  هذا اللفظ رواه مسلم من طريق صحابي واحد 4.

المتواتر الذي رواه خمسة عشر صحابيًّا تعارٌض ألن حديث الجارية يوهم أنه يكفي أن 
 .للحكم له باليمان وهذا خالف الحق" اهلل في السماء: "يقول الشخص









 قيل
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بعض الحفاظ رد حديث 

الجارية لالضطراب 

ومخالفته المتواتر 

 واإلجماع 
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 “في السماء“و“ أين”: المعاني اللغوية لـ 

 المكان والمكانة: في اللغة“ أين”معاني 1.

 تستعمل لبيان علو الشأن“  في السماء”2.



 .ظرف مكان لبيان بعد املكان أو املكانة •
مستعملة فيه وقيل إن  ” أين” وهي  …•

استعماهلا يف املكان حقيقة ويف املكانة جماز 
وقيل مها حقيقتان وكل خارج على أصل 

التحقيق مستعمل على كل لسان وعند كل 
 ـاه. فريق

 المكان والمكانة: في اللغة“ أين”معاني 





 .ظرف مكان لبيان بعد املكان أو املكانة •
مستعملة فيه وقيل إن  ” أين” وهي  …•

استعماهلا يف املكان حقيقة ويف املكانة جماز 
وقيل مها حقيقتان وكل خارج على أصل 

التحقيق مستعمل على كل لسان وعند كل 
 ـاه. فريق
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وذلك أهنم يقولون عند استعالم منزلة  …•
وأين  منك؟أين فالن : املستعل م عند من يستعمله

وقد يستعملونه أيضاً يف استعالم  األمري؟فالن من 
 فالن؟الفرق بني الرتبتني بأن يقولوا أين فالن من 

وليس يريدون املكان واحملل من طريق التجاور يف 
 ـاه .البقاع، بل يريدون االستفهام عن الرتبة واملنزلة

 المكان والمكانة: في اللغة“ أين”معاني 





 “في السماء“و“ أين”: المعاني اللغوية لـ 

 المكان والمكانة: في اللغة“ أين”معاني 1.

 تستعمل لبيان علو الشأن“  في السماء”2.
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 هذا الحديث ضعفه ابن الجوزي



 “في السماء“و“ أين”: المعاني اللغوية لـ 

 المكان والمكانة: في اللغة“ أين”معاني 1.

 تستعمل لبيان علو الشأن“  في السماء”2.
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‘ ’





 في لغة العرب 

تستعمل كذلك لالستفهام “أين”
 عن المكانة 

للداللة على “ في السماء”وكذا 
 علو القدر ال المكان
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 التبصير في الدين –أبو المظفر اإلسفراييني 4.
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 شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح  -المال علي القاري 3.

 التبصير في الدين –أبو المظفر اإلسفراييني 4.

 دفع شبه التشبيه -اإلمام ابن الجوزي5.

 التذكار في أفضل األذكار -اإلمام القرطبي 6.





العلماء من المذاهب 
األربعة الذين قالوا بصحة 
حديث الجارية أولوه على 
معنى يليق باهلل تبارك 

 وتعالى



 األمة على تنزيه اهلل عن الجهة والمكان أجمعت•
 

الحفاظ فقط هم أهل التصحيح والتضعيف ولم يجمعوا على صحة •
 بل رده بعضهم لمخالفته األصول والجماع والمتواترحديث الجارية 

 
في ”في اللغة تأتي للسؤال عن المكان والمكانة وكذلك “ أين”•

 يأتي للداللة على علو القدر والشأن وليس فقط لذكر المكان“ السماء



 تأولوا حديث علماء المذاهب األربعة الذين لم يردوا الحديث •
 المكان هلل تعالى بهولم ينسبوا الجارية وقالوا إن الظاهر منه غير مراد 

 
في هذا دليل على إجماع الحفاظ والعلماء المعتبرين على أن نسبة •

المكان هلل مردودة على قائلها وشذوذ عن إجماع األمة زيادة على 
 .مخالفتها للعقل













مسلم لم يورد الحديث 

في كتاب اإليمان 

في  بهولم يحتج 

 العقائد














